Verhaal achter het lied…
Behalve de statutair geregelde bijeenkomsten in Châteauneuf, waar elke Foyer
zijn officiële afvaardiging heeft omdat er over belangrijke zaken gesproken en
gestemd moet worden, zijn er ook familie-bijeenkomsten waar elk-die-kan
welkom is. Vroeger gingen we daarvoor altijd naar Châteauneuf, want daar is de
bron! Tegenwoordig – vanwege de toegenomen hoeveelheid foyerleden – komt
men dan samen per continent in een (grote) Foyer ter plekke. Daarnaast zijn er
nog regionale bijeenkomsten van Foyers die wat dichter bij elkaar in de buurt
liggen. Voor ons is dat de vergadering van de Benelux
Tijdens zo’n Benelux bijeenkomst gaven verschillende Foyervaders een inleiding
aan de hand van de ‘Stichtingstekst’, een tekst waarin verhaald wordt hoe Jezus
aan Marthe vertelt wat Hij van haar verwacht in verband met de stichting van de
Foyers de Charité. Het klinkt heel hoopvol – maar tegelijk heel beangstigend...
Want het is werkelijk een prachtig werk! Maar wat moet zij (wat moeten wij!) als
klein mensje daar in doen? Is dat niet ver boven onze maat? En dan zegt Jezus:
“Huiver niet. Ikzélf zal alles doen!”
Het doet me denken aan die ontroerende tekst van Jesaia 41,14-20 die we in de
advent hoorden: “Ik ben de Heer uw God die u bij uw hand heb genomen en die
tot u zegt: wees maar niet bang, wormpje… kleine volk… Ikzelf ben uw helper, zegt
de Heer, Ik ben uw Verlosser. Zie, Ik maak… Ik zal… Ik verhoor… Ik verlaat niet… Ik
doe… Ik plant…” (kortom: Ikzelf zal alles doen!)
In de uitwisseling in kleine groepjes, en bij de echo’s van de dag toen we weer
allemaal bij elkaar waren, klonk telkens ditzelfde woord, dat ons duidelijk het
meest geraakt had: “Huiver niet. Ikzélf zal alles doen!”
Ook al zijn de tijden moeilijk, roepingen schaars, leeftijd hoger, ons élan soms wat
minder spontaan, onze talenten niet toereikend… of het nu gaat om ons
persoonlijk leven, onze parochie, de Kerk: We mogen hoop en vertrouwen
hebben, want Híj doet het!
En dan? “Dan zullen zij inzien en erkennen, volledig verstaan en begrijpen, dat de
hand van de Heer dat gedaan heeft.”
Laten we ons aan Hem vasthouden…
Yvonne

